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האקתון

Hackathonהאקתון

, עוצמתי-רב, מרתונייזמותאירוע
,  חוכמת ההמוניםהעושה שימוש ב

בו המשתתפים מתחלקים לקבוצות  
חשיבה ומפתחים יחדיו רעיונות  

במטרה לנסות  , והמצאות פורצי דרך
לענות על אתגר אשר הוגדר מראש על 

.ידי מארגני ההאקתון



מטרות ההאקתון

מעודד חשיבה יזמית 1.

מקדם חדשנות2.

אחריות, התמחות, מעודד עבודת צוות3.

(21-המאה ה)טכנולוגיות –מקדם מיומנויות 4.

דגם למידה מתוך חוויה5.



ורלוונטיםהעלאת אתגרים מסקרנים •

לוח זמנים קצבי ומוקפד•

,  הפוגה)חוויתיתיצירת אוירה תחרות •
(פיצות

מתחומים שונים, מקצועייםמנטורים•

ארגון מרחב חוויתי  •

פרסום ושווק•



מודליםבמספרמשתפים
חיפהבמחוזוהאקתונים



"שנה למדינת ישראל70"לקראת -האקתון

החברה בבית הספר, מעולמות  החינוך: האתגרים•

שלחה רעיון, כל קבוצה הגדירה אתגר•

תלמידי חטיבות עליונות: אוכלוסיית היעד•

קבוצות25•

ארצי-שלב ב, מחוזי-שלב א•

תקשוב, הייטק, חינוך: מנטורים•

שעות8-ההאקתוןמשך •

מחוז חיפה, משרד החינוך: שיתופי פעולה•

דקות2פרזנטציה , הצגת מצגת,  רעיון: התוצר•

2017שנה •





הספרבביתהחברה ,החינוךמעולמות :האתגרים•

רעיוןשלחה ,אתגרהגדירהקבוצהכל•

8200חיילי , מורים, ע"חט/ב"תלמידי חט:היעדאוכלוסיית•

קבוצות  25•

(כולל לינה על פופים) שעות 24: זמן•

 ,8200 ,הייטקמתנדבי ,חינוך :מנטורים•

חיפהמחוז ,החינוךמשרד ,ל"צה :פעולהשיתופי•

תוכנית ,דקות 2פרזנטציה ,מצגתהצגת  ,רעיון :התוצר•
דיגטלי-ראשונידגם ,פעולה

2018שנה •



חוויתיתיצירת אוירה 

פיצות•

הפסקות פעילות•

קבוצות מדברות•

זמן מתקתק•







"מצילים את העולם"-האקתון

מצילים את העולם מאסטרואיד: האתגר•

מורים , ב"תלמידי חט: אוכלוסיית היעד•
רכזי תקשוב, למדעים

אנשים4-5: קבוצות•

הגרלת תרחישים: המודל•

תקשוב, מדעים: מנטורים•

הדרכת  , ה"פסג, ב יהונתן"חט: שיתופי פעולה•
הדרכת מדעים, תקשוב

,  תוצר דיגיטלי, בניית מודל ממשי: התוצר•
דקות2הרצאה 

2020פברואר  •



-"מצילים את העולם" 
בניית מודלים



האקתון



מרחוקהאקתוןמתנסים במיני 



:סיפור

מערכת החינוך לא חוזרת  2023אנחנו ב 

ממשיכים לעבוד וללמוד  , בהשהיתהלשגרה 

בסביבות היברידיות

:אתגר

מערכת  -במהלך שלוש השנים שעברנו

המטרה  , החינוך צוברת וצברה פערים גדולים

שלנו לגשר על פערים אלו ולהציע פתרונות 

.שיעצימו את התחום

אנחנו מזמינים אתכם למצוא פתרונות 

:בתחומים הללו

בתחומי הפדגוגיה•

תחומים חברתיים•

תחומים רגשיים•

"צמצום פערים בעולם החינוך-היום שאחרי: "האתגר



"שיטת הנבחרת"

('ד15) אחד אחראי על הזמן •

אחד אחראי על ניהול הדיון•

אחד אחראי להעלות את •
התובנות על המצגת השיתופית

יציג בדקה את -פרזנטור–אחד •
הרעיון במליאה



צמצום -היום שאחרי: "האתגר
"פערים בעולם החינוך

תגרילו  תחום אחד מהעולם החינוך  / בחרו. 1
אותו תרצו לקדם ולצמצם פערים  

מתחום אחד שאתם שתרצו  ציינו מנטור. 6
.איתולהתייעץ

הגדירו את  קהל היעד שלכם. 3

שיתייחס להיבט  ) הציעו רעיון לפתרון . 4
(ארגוני, פדגוגי

שתתן  –סביבה טכנולוגית / כליהציעו. 5
.לכם מענה

דייקו את האתגר שאתם רוצים לפתור. 2

דקה להציג את הבעיה ואת הפתרוןבסיום יעמדו לרשותכם***



סדנה-השיתופיקישור למסמך •

•https://docs.google.com/presentation/d/1I3-
Jr01h75sclrOvoChE95KDEDbjVls5Dk2Y1h-q954/edit?usp=sharing



?מזמן-מרחוקהאקתון✓

/  משתתפים ממגוון רחב יותר של בתי ספר✓
בעולם

זמינים מנטורים✓

התנדבות מקבוצות שונות-הנגישות✓

שעות גמישות✓

חדשנות טכנולוגית✓

דיון בסיום 
ההתנסות

אז איך מייצרים 
האקתון מוצלח 

גם מרחוק

?מה חסר לנו-בהעדר מפגש פיסי ✓

תקשורת בין הקבוצות✓

יצירת אוירה חגיגת תחרותית✓

הפסקות ופינוקי אוכל  ✓

חוויתיותהפעלות ✓




